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 حمایت رایگان و فرد به فرد از مراقبین مهاجر و به زبان خودشان

اگر شما از یکی از اعضای فامیل یا یک دوست خود مراقبت می کنید که ناجوری محدود کننده ی زندگی، از قبیل مرض سرطان 

یا زوال عقل دارد و/ یا وقتی یک قوم و خویش یا دوستی در حال فوت شدن است، درباره ی اینکه چه چیزهایی را باید آماده نمایید 

 Multicultural Centre for)ات حمایتی می خواهید، اکنون مرکز چند فرهنگی صحت زنان یا معلومات بیشتری راجع به خدم

Women’s Health) یا به اختصار (MCWH)  از مراقبین مهاجر و شخص مورد مراقبت او حمایت می نماید به نحوی که این

 مراقبت خاص آنان طراحی شده و به صورت فرد به فرد ارائه می شود! 

بانی و دو فرهنگی ما به نیازهای شما گوش می دهند، و به شما در فهمیدن کمک می نمایند و سیستم صحت عمومی کارمندان دوز

 و خدمات حمایتی را می پالند و به شما معلومات مناسبی را از نظر فرهنگی و همچنین مناسب وضعیت شما فراهم می نمایند!

 به 0922 9418 03 یا شماره yue@mcwh.com.au با ایمیل Yue Gaoبرای دریافت حمایت، لطف کرده با مامور پروژه 

تماس شوید تا نام خود، بهترین شماره برای تماس وزبانی را که ترجیح می دهید را اطالع دهید. بعد ما ترتیبی می دهیم تا یک

  

 

Free and in-language one-on-one support to migrant carers 

If you are looking after your family members, friends or community members 

who have a life-limiting illness, such as cancer or dementia, and would like to 

have more information about support services and/or what to prepare when 

your family or friend is dying, the Multicultural Centre for Women’s Health 

(MCWH) is now providing tailored one-on-one support to migrant carers and 

the person they care for!  

Our bilingual and bicultural workers will listen to your needs, help you 

understand and navigate the health system and support services, and provide 

you with tailored and culturally appropriate information!  

To get support, please contact Project Officer Yue Gao at yue@mcwh.com.au , 

or 03 9418 0922 to leave your name, best contact number and preferred 

language. We will then arrange a bilingual worker to call you and discuss your 

needs accordingly! 
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